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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 06/18

Hora d’inici: 19.30 h

Data: 25-6-18

Assistents:
Coordinador

Tània Lopez

Eva Hernando

Sotscoordinador

Noema Pérez

Laura Menés

Cristina Adillón
Joan Álvarez

Convidats
Ordre del dia
1. DiFT 2018.
2. Reunió URV.
3. Formació.
1.
DiFT 2018
La Tània s'ha encarregat de realitzar el contacte amb entitats.
- El Consell Comarcal ha respost al correu electrònic i estan a l'espera de proposta de reunió per
parlar. La Tània els hi respondrà per posar data de reunió.
- Del contacte directe amb l'Ajuntament a través de la directora del Centre Cívic el Carme i Dolors
Juanpere no en sabem res. Es proposa contactar amb l'Anna Gonzàlez, que va ser el primer enllaç
que vam tenir a l'Ajuntament, amb còpia a la Dolors Juanpere. En aquest correu electrònic indicar
la data de reunió amb el Consell Comarcal i preguntar per la possibilitat d'una reunió durant el mes
de juliol per avançar en l'organització de la cursa.
- La Lliga contra el Càncer, entitat escollida per a la finalitat solidària de la cursa, ha tingut una
resposta molt positiva indicant-nos que ells també ens poden ajudar a contactar amb possibles
patrocinadors.
Si veiem que per temes de temps no és possible d'organitzar la cursa, proposem fer una caminada
de 5 km per dins de Reus.
En ambdós casos comptarem amb:
-Arc d'arribada
-Sistema de música-megafonia
-Esmorzar popular
-Si fem cursa, no farem tallers per a adults, potser un taller infantil a l'arribada per a nens de més
de 6 anys. A determinar més endavant.
- Si fem caminada, valorarem la possibilitat de fer una taller d'adults i un d'infantil a l'arribada.
La Tània enviarà a la Roser la proposta de recorregut per a la cursa de 10 km per omplir el
formulari i enviar-lo a l'Ajuntament. També se li demanarà si hi ha redactada alguna carta tipus per
demanar patrocinadors quan tinguem la proposta tancada.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Concertar reunió Consell Comarcal i correu electrònic
Tània
juny 2018
Ajuntament
Enviar recorregut de la cursa a la Roser i demanar
Tània
juny 2018
carta tipus per esponsor.
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2.
Reunió URV
Reunió el 6 de juny de 2018 al CTNS (URV). Amb la presència de la Dra. Isabel Salvat,
responsable dels estudis de Fisioteràpia de la URV; Manel Domingo, degà del CFC, i Eva
Hernando com a coordinadora de la Secció Territorial de TRG del CFC.
Es parlen dels avantatges de potenciar el conveni entre la Universitat i el CFC. Pel que fa al tema
que ens reuneix:
-Es valora la situació actual referent al conveni que ja teníem signat.
-S'examina l'Addenda que va ser desestimada.
-Es decideix mantenir el conveni marc incial, vigent a dia d'avui.
-Es proposa reformular la primera addenda al conveni marc vigent per realitzar formació bonificada
i no bonificada del CFC.
-L'Eva Hernando li proposa a la Isabel Salvat que el primer pas seria actualitzar les tarifes dels
preus de les aules i concretar la localització. La Sra. Salvat, es compromet a revisar aquestes
dades.
- Així que disposem d'aquesta informació s'ha de fer una segona reunió per escriure una proposta
d'addenda que la Isabel Salvat pugui presentar al deganat.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Contactar amb la Isabel Salvat.
Eva Hernando finals juny
3.
Formació
-Confirmades la dates per al Curs bonificat de Vestibular; la Noema s'encarregarà de veure si tenim
disponibilitat de sala al CAP Llevant per al 14-16 desembre de 2018.
-A la reunió trimestral es va comentar que no hi havia dates del docent per al Seminari tècnic
d'Ecografia. L'Eva Hernando va proposar de preguntar a la Iris Miralles. Encara no tenim resposta.
-La Cristina i la Tània comenten diverses peticions que han arribat a la STT per a la formació 2019.
Es concreta fer una llista per enviar-la a la Roser. Les propostes són: Seminari tècnic d'Apràxia que
es va realitzar a Barcelona; algun seminari tècnic de neurologia; seminari tècnic de Fisioteràpiabalet???
-La Tània comenta que des del CFC s'ha desestimat la proposta de curs de control motor per ser
una formació de moltes hores.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Precs i preguntes
A la Reus-Pares-Reus un corredor que organitza la Marató (o mitja marató) del Priorat va demanar
contactar amb la STT per proposar-nos cobrir la cursa. Desestimem cobrir-la perquè ens coincideix
amb la celebració del DiFT. La Tània els oferirà la possibilitat de publicar l'oferta per buscar
fisioterapeutes.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

Data propera reunió

23 de juliol 2018 a les 19.30 h.
Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinadora
Cristina Adillón
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